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סגניותיה ושמי המיס מלכת כחברת

״ארצה״ בא/ק
א ל  והיתר־יציאה דרבון ל

ב מאורגנים כקורים כולל

 (יוגוסלביה) דוברובניק—(יון) רודוס
(סי קטניה - (איטליה) ונציה -

(יון). אתונה - פיראוס - ציליה)

 הנסיעות משרדי כל אל פנה
 השייט: מארגני אל או בארץ,

- ב ו ל  רחובות, חיפה, ירושלים, תל־אביב, ג
ראשון־לציון. פתח־תקוה,

 רחובות, חיפה, ירושלים, תל־אביב, — דפנה
רמת־גן.

ירושלים. תל־אביב, — קוסמוטורם
)20 עמוד (ראה

...0יnnan■ 03 !ת1>ר
 בשנה ״אגד״ מכוניות הובילו ונוסעות נוסעים 180,000,000

 ארצות־ תושבי מספר על העולה זה, מספר האחרונה.
 ״אגד״, של עבודתו להיקף הדוגמאות אחת רק הוא הברית,

השרות. מיטב את לך להגיש המתמידים מאמציו במסגרת

ספרים
מקור

ה ע לי ה ק ר ט מ ל
ת ש  ובקורת, עיון לספרות, (רבעון ק
 הספר, עס הוצאת אסיר, אהרון בעריכת

 — האחרון חיצה את שלחד, ׳עסודיס). 185
הרא השנה את והמסיים הרביעי הקובץ
 הבול: אל ישר — הרבעון להופעת שונה
 לשווא המחפשים אלה, של ומוחם ליבם

 ספרותי־ בטאון בישראל, התרבותי בישימון
רמה. בעל אינטלקטואלי

 קשת, של ועורכה יוזמה אמיר, אהרון בי
 בט־ לקיום הראשונה השנה משך הצליח
 של רב־גוונית חבורה סביבו לרכז אינו,

 שבניגוד ברוחם, צעירים והוגים, יוצרים
 אם גם האמת, את לומר מוכנים למקובל

 אומרים זה ברבעון משתלמת. אינה היא
מסוכנות. אמיתות מהם אחדים אפילו
 המשמש שם — אליעז מרחיב למשל כך

ה החוץ משרד מוותיקי לאחד פסבדונים
 שבץ הפער על הדיבור את — ישראלי

מו בישראל, הבטחון ומשרד החוץ משרד
 של ההשתלטות נסיונות את בגלוי קיע

 של והביצוע התכנון על פרס(מת) שמעון
 בצרפת בכלל, בחוץ הישראלית המדיניות

בפרט.
פופולא בלתי דעה המביע אחר, כותב

 פרם בעל ),55( שירמן חיים ד״ר רית:
 שירת בין התעניינותו את המחלק ישראל,

 כשנה לפני עד וששימש והמוסיקה, ספרד
 העברית האוניברסיטה תזמורת מנגני אחד

 על הדיבור את מרחיב שירמן בירושלים.
 של המוסיקה על כתוב הבלתי האיסור
יצי שבהחרמת הצביעות את מוקיע וואגגר,
 אנטישמיות תוך שטען, אדם של רותיו

 ניסתה בעזרתן הטענות אותן את נאיבית,
 יהודי את לדרבן המאה תחילת של הציונות
לישראל. לעלות אירופה

 השינוי אולם ההורים. כבית מורד
בת זו בחוברת מתבטא קשת של המהותי

ה שהקורא בעוד והשירה. הספרות חום
המפ בטאוני את היטב לחרוש חייב עייף
 ניתן לא כי לגלות כדי הקיימים, לגות

 ערך, בעל אחד סיפור אפילו שם למצוא
 הסיפורים, משלושת שניים שלפחות הרי

 סיפורים הם האחרונה, בקשת המתפרסמים
 של ספורו המגדל, מהם, אחד רמה. בעלי
 יצחק יהושע, כפר המושב בן ),22( צעיר

 את ברקע מוקיע מעיז, נושא מעלה בן־נר,
 הצבא שכופה מנמיבת־ערך־האדם, האחידות

חייליו. על
 נוסף השירה. בתחום גם יש חדשות פנים

ה את הפותח חווה, רטוש, של שירו על
 שישה של שיריהם בו מופיעים רבעון,

 מהן שתיים אחרים, ומשוררות משוררים
 משיריו שניים עם בבד בד בכורה, בשירת

 של הוותיקים ממשורריה אחד של הבשלים
לינדנרן. אריק שוודיה,
ה בתוכן ביותר המעניין הפריט אולם
 דור של הרביעי חלקה המורד, אתי רבעון:

 ז׳קלין מאת זכרונות סידרת הלבנטינים,
 את במאמריה שסיכמה מצרים, בת כהנוב,

 של זה חלק במרחב. חדש דור של דרכו
 חריף שרטוט ביותר: המעניין הוא הסידרה

 בלה, בן האלג׳יראי, המרד ממנהיגי אחד של
ה של הוריד, בבית מסווה תחת שהתאכסן

 חדשות פנים בעל כמהפכן התגלה מחברת,
במרחב. ומקוריות

וקריא חדש
ל ש טיו פ ב!

(בעריכתהפולני הסיפור מבחר •
 ושולמית טנא בנימין — עברית גפן, מרדכי

 23 — עמודים) 300 הדר, הוצאת הר־אבן,
 מאגדת־עם ורשימות רומנים קטעי סיפורים,

 למאחורי ועד התשיעית המאה בת פולנית
 הסופר של וחריף ריאליסטי סיפור הגדר,

חלאסקו• מארק הזועם הפולני
דרו (מורה הילד של אישיותו •

 משה עברית •דיבל, מרגרט מאת להורים
 יעמד 297 פועלים, ספריית הוצאת הורביץ,

 וילדון הפעוט של בנפשו מתרחש מה דיס).
בעק שנרשם כפי שש, לגיל הגיעו עד הגן
ה החוקרת של היומיומית הסתכלותה בות

קנדית.
 וויסנטה מאת (רומן ליאונורה •

 הוצאת רובין, יוסף עברית אבניז, בלסקו
או כוכבת של סיפורה עמודים). 220 הדר,
 ולזרועותיו ספרדית לעיר־שדה הנקלעת פרה
 מיטב המקום• בן הצעיר, הפרלמנט ציר של

ואכזבה. אהבה על הרומנטיים הסממנים

החי
גוי של מוח

 ל־ העיר מועצת חברי התקשו חיפה, ך•
J העלו בשבת, הרכבל הפעלת את אשר 

ללא־יהודי. שבת מדי למכרה הצעה
★ ★ ★

שדי כקול העם״ ,,קול

 באחד העם 7קו כתב זכה תל״אביב, ףיי>
 נס־ בחידון־תנ״ך הראשונים המהומות—!

עתונאים• בין שנערך יוני

★ ★ ★
בלח אחותי בעול, גן

 מש־ של לגינה אלמונים פרצו רמלה, ף■
t*. המשפחה, בת את אנסו סוויסה, פחת 

הרב. החום מפאת בגינה שישנה
★ ★ ★

סטאקאטו
 )43( אלקיים אברהם העמיס נתניה, ף®

קו שלוש אותו הוריד גבו, על פםנתר —1
 שבר לסוס, רתומה עגלה על פרקו מות,

העגלה. את
★ ★ ★
האדם מן הבהמה מותר

 אי־ אלקושי שלום ביקש תל־אכיב, ף■
L—שלו, במשאית נוסעים להולכת שור 

 להובלת לו דרוש זה אישור כי הסביר
המשולש. מכפרי בקר

★ ★ ★

מעמדות מלחמת

•  של שלט אלמונים ניפצו ירושלים, ך
 את הנושא לחומרי־חשמל ^בית־מסחר

מרכס. קרל — בעליו שם

★ ★ ★
הד! הסלע, על

 ו־ סלע יצחק לנישואין נרשמו חיפה, ך•
פטיש. ^״רחל

★ ★ ★

מעוקצך! ולא מדופשך לא

 משה חנווני־מכולת שמח אשקלון, ף■
 דבורה שכנתו, עזרת את לקבל שכטר

 על וויתר בחנותו, הבוערות בשעות רוטמן,
 מצרכים טומנת היא כי כשנוכח עזרתה
 הועבר ובעלה, בנה על־ידי הותקף בכליה,

לבית־חולים. חסר־הכרה

★ ★ ★

יערי קראתיך, ממעמקים
 חי־ רכז כרמל, אליהו פטל ירושלים, ך־י
J השא את ישראל, קול של התנ״ך דון
 אותיות חמש יש בתנ״ך מילה ״באיזו לה:

למפ״ם. בחירות תעמולת מחשש מ״מ?״

★ ★ ★
היציע מן סיקורת

 הכנסת דברי מגיה גילה ירושלים, ף*
ה ר שו  ״געוזאלד! הסדר: על־ידי שהוספה ^

הבחור־הזעצער?״ מן רוצים אתם מה

★ ★ ★
אללה שליח ומלכה

■ a׳ M V M a i w
 מ־ ערביים אזרחים נשבעו ירושלים, ף*

גי הקוראן, על בבית־המשפט אנרגוש—1
 המשפט תורת על נשבעו כי יותר מאוחר לו

מלכה. ס. אדמונד מאת בערבית האנגלי
★ ★ ★

הנידון

כ, בי א * ל ת «  את ביברמן שולמית קראה ך
ר מדו  בצחוק פרצה הזח, בחעזלס הווי ^,

 בבית־החולים ילדה בצירי־לידה, נאחזה רם,
קילוגרם. 4.300 במשקל זכר בן

1143 וזזה העולם14


